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Téma předkládané diplomové práce, zabývající se problematikou sociálního bydlení v České 

republice, je s ohledem na socioekonomický vývoj české společnosti nepochybně aktuální a 

v demografickém výzkumu relevantní. Dostupnost bydlení je jedním z mnoha faktorů 

determinující populační vývoj dané populace.  

Diplomová práce je strukturovaná včetně úvodu a závěru do deseti kapitol. Prvních šest kapitol 

lze charakterizovat jako teoretické, následující tři jsou zaměřeny na demografickou situaci a 

problematiku sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Na úvod navazuje kapitola věnující 

se relevantní literatuře a použitým datům, kterou však lze vzhledem k studovanému tématu 

považovat za relativně stručnou. Ačkoliv jsou uvedeny stěžejní publikace českých autorů a 

institucí, v přehledu není uvedena žádná zahraniční literatura. Zdroje dat jsou řádně uvedeny, 

nicméně otázka jejich kvality, chybovosti či srovnatelnosti je ponechána stranou. Kapitola třetí 

až pátá se zaměřuje na vymezení pojmů a použitých termínů. V třetí kapitole je vymezena 

sociální politika, její vztah k rodinné politice a je popsána současná podoba sociální politiky 

v České republice. Čtvrtá kapitola popisuje bytovou politiku v České republice, přičemž 

zahrnuje problematiku sociálních dávek, situaci na trhu s byty a plánovanou reformu bytové 

politiky. Nejobsáhlejší pátá kapitola se již věnuje sociálnímu bydlení, historii sociálního bydlení 

v Evropě, ale i současnou podobou sociálního bydlení jak v Evropě, tak v České republice. 

Specifikovány jsou i cílové skupiny sociálního bydlení v prostředí České republiky. Tyto tři 

teoretické kapitoly poskytují mnoho informací vztahující se ke studované problematice, 

z textu je patrné, že si autorka uvědomuje šíři daného tématu, nicméně jim chybí propojení, 

nejdou příliš do hloubky a v mnohých případech chybí i kritický pohled. Části textu se opírají 

o oficiální publikace ministerstev, které jsou přijímány bez pečlivého zvážení v kontextu 

ostatních informací. Otázkou také zůstává, zda bylo nutné text strukturovat do tolika 

podkapitol, protože se tím trochu vytrácí souvislosti mezi jednotlivými termíny a 

popisovanými oblastmi. Šestá kapitola je z části sice také teoretická, ale zaměřuje se i na vztah 

mezi populačním vývojem v České republice a její bytovou politikou. I z této kapitoly je patrné, 

že si autorka uvědomuje případné souvislosti, ale i v tomto případě nejde příliš do hloubky. 

Jak již bylo uvedeno výše, kapitola sedmá až devátá se věnují demografické situaci a situaci 

sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Popsána je především pohlavně věková struktura 

obyvatelstva městské části, struktura domácností, situace důchodců, bytová výstavba a 

varianty sociálního bydlení. Zahrnut je i populační odhad do roku 2050, přičemž jak ze zvolené 

metodiky, tak i z interpretace je patrné, že si autorka dává pozor na problematičnost odhadů 



pro malé územní celky, kterým městská část nepochybně je, nicméně je otázkou, proč zvolila 

právě daný přístup. Poslední kapitola je závěr. 

Diplomová práce se zabývá tématem, které je velmi zajímavé, na druhou stranu je také velmi 

obsáhlé, což si autorka nepochybně uvědomila, ale bohužel ne vždy se s tímto problémem 

zdárně vypořádala, což je patrné především v teoretické části práce. V textu se vyskytují 

zjednodušení, nedostatky jsou i ve formální úpravě a stylistice, bezchybná není bohužel ani 

práce s bibliografickými záznamy a citacemi. Na druhou stranu je nutné zmínit, že autorka 

pracovala velmi samostatně a pro dané téma ji nechybělo zaujetí.  

 

I přes výše uvedené se domnívám, že diplomová práce Bc. Kateřiny Junkové splňuje požadavky 

kladené na kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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